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  مقدمه -1

کند با آوردن مطالبی خواننده را به ذهنیت مورد نظر خود دربارة دانشجو در مقدمه سعی می
خواهد خواننده را بـا مبـانی و کلیـات    در واقع از این طریق می. رساله سوق دهد/ نامه موضوع پایان

مقدمه نبایـد  . موضوع تحقیق مورد نظر خود آشنا کند و او را براي فهم بهتر موارد دیگر آماده سازد
  . غیرمرتبط را دربرگیرد اي وبیش از حد طوالنی باشد و مطالب حاشیه

نـۀ مـورد   زمی دیگران درهاي  حقیقات و نوشتهخواننده را با مطالعات، ت، دانشجو این فصلدر 
  .کند کند و ابعاد جدیدي براي گسترش مطالعات و تحقیقات بعدي فراهم می آشنا می تحقیق

ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار اسـت کـه ایـن     هر تحقیق علمی بر پایه
دیـد داشـته   تواند ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع و مسـئلۀ اصـلی تحقیـق ج    مطالعات می

  .باشد
ها و نشـریات تخصصـی    تواند از کتاب محقق براي استفاده از مطالعات و تحقیقات پیشین می

گرفتۀ قبلی یا راهنمـاي   ها و تحقیقات صورت نامه ها، شبکۀ جهانی اینترنت، پایان موجود در کتابخانه
علمی ایران وابسـته بـه   هاي مختلف توسط مرکز اسناد و مدارك  هایی که به شکل  نامه چکیده پایان

  .است استفاده کند ش عالی تهیه شدهمعاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموز
  :درج مطالب از تحقیقات پیشین نیازمند ضوابطی است که عبارتند از

بین مطالب استخراج شده از منـابع معتبـر، ارتبـاط و انسـجام برقـرار شـود و از ارائـۀ         - 
  .مطالب گسسته و پراکنده اجتناب شود

تمام مطالب به طور مستقیم از منابع معتبر استخراج و از هرگونه اظهار نظـر شخصـی    - 
   .غیرتحلیلی اجتناب شود



2  

ساختن خواننده با کلیات تحقیـق شـامل مـوارد زیـر      به طور کلی هدف از تهیۀ مقدمه آشنا
 :است

 .شودبیان مسئله و معرفی موضوع تحقیق که براساس منابع تحقیق، تنظیم می - 

 دلیل انجام تحقیق به منظور اهمیت موضوع تحقیقارائۀ  - 

ها یا فرضیات مطرح در تحقیق که پس از انجام تحقیق، رد یـا اثبـات بـه آنهـا     پرسش - 
 .شودپاسخ داده می

شناسـی تحقیـق کـه مـورد اسـتفاده قرارگرفتـه اسـت؛ ماننـد         ذکر نوع یـا انـواع روش   - 
افزارنویسـی، تجزیـه و   مهاي آزمایشگاهی، آمـاري، طراحـی، مطالعـۀ مـوردي، نـر      روش

 تحلیل ریاضی، فیزیکی یا تجربی

 .شوندها به طور خالصه معرفی میدر پایان مقدمه فصل - 
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 تحقیق موضوع /طرح کلیات - 2

اي کوتـاه بـه    موضوع تحقیـق و اهمیـت آن بـا اشـاره     ي برشرح مختصردر این بخش محقق 
هـاي آن بیـان    در ایـن فصـل مسـئلۀ مـورد تحقیـق و ویژگـی      . کند بیان می روش و مراحل تحقیق

  . شود شود و با توجه به مسئلۀ اصلی تحقیق عنوان تحقیق تنظیم می می

 بیان مسئله -1- 2

حفظ کند بایـد بـر حـول     هر تحقیق براي اینکه انسجام، هدفمندي و کاربردي بودن خود را
اي درنظرگرفته شود مسـئلۀ اصـلی مرکـز     اگر براي یک مسئله حوزه. مسئلۀ اصلی، سازماندهی شود

د کـه    اي و پیرامونی و پدیداري نیز در درون حوزة مسئله قرار مـی  شود و مسائل حاشیه آن می گیرـن
  .چرخند برگرد مسئلۀ اصلی می

 ها و چگونگی بیان مسئلۀ تحقیق ویژگی -2-1-1

وقتی مفید است که این پرسش به درستی تدوین شـده  ) پرسش آغازي(یان مسئلۀ تحقیق ب
عملی، عدم تمرکز بر / شدن  واضح، روشن، محدود و بدون ابهام باشد، قابلیت تبدیل به فرض. باشد
  . هاي کلی و غیره را داشته باشد بینی پیش
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 تنظیم عنوان تحقیق -2-1-2

از حوزة موضـوع تحقیـق عرضـه دارد و در عـین      عنوان تحقیق، باید شناختی دقیق و روشن
هایی نظیر صراحت، قاطعیت و اختصار، خالی از هرگونـه ابهـام و پیچیـدگی باشـد و      داشتن ویژگی

  .نظم وترتیب و کاربرد صحیح کلمات در عنوان تحقیق حائز اهمیت بسیار است

 رساله/ نامه  ضوابط کلی نگارش پایان -2- 2

  :رساله، نکات زیر باید رعایت شود نامه یا در تهیه و تدوین پایان
 .مطالب باید در چهارچوب موضوع تحقیق باشد و از ارائۀ مطالب متفرقه اجتناب شود - 

اي مرزبنـدي شـوند    ها به گونه فصل. مطالب باید کامالً واضح، منظم و قابل فهم باشند - 
 .که مطالب از نظر محتوا کامالً تفکیک شوند

 .گیري، هریک در حدود یک صفحه، باشد ههر فصل باید حاوي مقدمه و نتیج - 

 .ها و نتایج به صورت موازي در قالب نمودار و جدول اجتناب شود از تکرار داده - 

نامۀ کارشناسـی ارشـد بـا صـالحدید اسـتاد راهنمـا        تعیین تعداد صفحات اصلی پایان - 
 .شود تعیین می

این راهنما  6و  5ي ها نامه یا رساله، موارد ذکر شده در بخش در نگارش و تنظیم پایان - 
 .رعایت شود
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  تحقیق روش -3

محقق در روش تحقیق باید هدف از تحقیق، علت انتخاب روش تحقیق و شـرح کامـل روش   
  .تحقیق را به طور کامل شرح دهد

  هاي تحقیق روش -3-1
افزارنویسی،تحلیلی یا مدلسـازي، و میـدانی    هاي تحقیق شامل آزمایشگاهی، آماري، نرم روش

   .شود ح داده میاست که در ادامه شر

 روش تحقیق آزمایشگاهی -3-1-1

هـا، شـرح    توصیف کامل برنامـۀ آزمایشـگاهی شـامل مـواد مصـرفی و نحـوة سـاخت نمونـه        
هاي مورد اسـتفاده و دقـت و نحـوة     ها و دستگاه سازي آزمایش  تنظیم و آماده ةها شامل نحو آزمایش

  .است و ارائۀ روش اعتبارسنجی) در صورت ساخت(شده  کالیبره کردن، شرح دستگاه ساخته

  روش تحقیق آماري -3-1-2
بـرداري،   هـا، روش نمونـه   توصیف ابزارهاي گردآوري اطالعات کمـی و کیفـی، انـدازة نمونـه     

  تشریح مبانی روش آمار و ارائۀ روش اعتبارسنجی 

  افزارنویسی روش تحقیق نرم -3-1-3
  نویسی، مبانی برنامه و ارائه روش اعتبارسنجی توصیف کامل برنامه 
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  سازي روش تحقیق تحلیلی یا مدل -3-1-4
  ی یا اصول تحلیل یا مدل و ارائه روش اعتبارسنجیتوصیف کامل مبان 

  روش تحقیق میدانی -3-1-5
  هاي دریافتی ها در میدان عمل و نحوة برداشت از پاسخ چگونگی دستیابی به داده
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  )تحقیق هاي یافته( آنها تحلیل و تجزیه و تحقیق هاي داده -4

هـاي   رهاي مناسب، دادهبعد از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزا دانشجو
گیـري از    آوري کـرد، اکنـون نوبـت آن اسـت کـه بـا بهـره        هاي خود جمع مورد نیاز را براي آزمون فرضیه

آوري شده را  هاي جمع سازگاري دارد، داده... هاي آماري مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،  تکنیک
هایی را که تا این مرحلـه او را در تحقیـق هـدایت     بندي و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه دسته

اند در بوتۀ آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی براي پرسش تحقیق  کرده 
  . خود بیابد

  ها تجزیه و تحلیل داده -4-1
راهم آوري در نمونـه فـ   کـارگیري ابزارهـاي جمـع    هاي مورد نیاز که از طریق به در این بخش داده

هـا فـراهم    هـا بـین ایـن داده    ها و ارتبـاط  شوند و انواع تحلیل بندي می اند خالصه، کدبندي و دسته آمده
  .آید می

  ضوابط  -4-1-1
  .تفاوت، تضاد یا تطابق بین نتایج تحقیق با نتایج دیگر محققان باید ذکر شود - 1
ملـی  تفسیر و تحلیل نباید براساس حدس و گمـان باشـد، بلکـه بایـد بـر مبنـاي نتـایج ع        - 2

  .شده از تحقیق یا استناد به تحقیقات دیگران باشد استخراج
  . در ارائۀ نتایج تا حدامکان ترکیبی از نمودار و جدول استفاده شود - 3
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ها زیاد باشد، بهتر است به صورت نمودار یا در قالـب پیوسـت ارائـه     که حجم داده درصورتی - 4
 .ها در متن آورده شود شود و فقط نمونه
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  پیشنهادها و بندي جمع -5

اي باشـد و بایـد بـه     نامه باید به صورت یک متن خالصه شده چنـد صـفحه   بندي پایان جمع
 گیــري، انتخــاب آنهــا، ابـزار انــدازه هــا، نحـوة   صـورت فشــرده هـدف، نــوع روش تحقیــق، آزمـودنی   

  .را در برگیرد... و  دستاوردهاي تحقیق
ی بـه مخاطبـان   هـای  پیشنهادي و توصـیه عناوین، موضوعات نامه نیز باید  پیشنهادها در پایان

  .دهد نامه ارائه  پایان
  

  ضوابط  -5-1
ذکر مطالبی که براي خوانندگان اهمیت دارد و از طرفی بیانگر ابعاد مورد نظر در پایان نامـه  

  .است
  بودن حجم کم - 1
  .سازد هاي او آشنا می و دیدگاه دانشجوتأکید بر نکات تازه که خواننده را بیشتر با  - 2
نامـه تشـویق    اي که خواننده را به مطالعۀ کـل پایـان   گونه نامه، به بعاد جذاب پایانتأکید بر ا - 3

  .کند
  .با نثري سلیس و روان نگاشته شود - 4
  .بندي شود و هر پاراگراف به موضوعی مستقل اختصاص یابد مطالب پاراگراف - 5
  .از ارائۀ جدول، شکل و نمودارها اجتناب شود - 6
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  مل مروري اجمالی بر مراحل انجام تحقیق باشد تواند حاوي یک مقدمه شا این فصل می - 7

  پیشنهادها -5-2
نامـه   هایی به مخاطبـان پایـان   در این قسمت، عناوین، موضوعات پیشنهادي و توصیه دانشجو

  .دهد که براي تحقیقات بیشتر در زمینۀ مورد بحث در آینده مفید خواهد بود ارائه می

  ضوابط -5-2-1
  نامه ارتباط با موضوع تحقیق پایان - 1
  ج از تحقیق انجام شدهاستنتا - 2
  تازگی - 3
  پذیري امکان - 4
  سودمندي - 5
  بودن غیربدیهی - 6
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  امهن پایان ساختار -6

بـه  و  word 2007افـزار   در نـرم کننـد بایـد    می تهیه   دانشگاههایی که دانشجویان  نامه پایان
  :ترتیب و شرح زیر تنظیم و ارائه شود

  رساله /نامه  پایانفارسی صفحه روي جلد  - 1
  رساله /نامه  صفحه عنوان فارسی داخل پایان - 2
  صفحۀ به نام خدا - 3
  صفحۀ تأییدیۀ هیئت داوران - 4
  صفحۀ تأییدیۀ صحت و اصالت نتایج - 5
  نامه برداري از پایان صفحۀ مجوز بهره - 6
  صفحۀ چکیدة فارسی - 7
  فهرست مطالب - 8
 ) در صورت داشتن شکل(ها  فهرست شکل - 9

  )در صورت داشتن جدول(ها  فهرست جدو - 10
  )درصورت داشتن نمودار(ارها فهرست نمود - 11
  فهرست عالئم و اختصارات  - 12
  رساله /نامه  هاي پایان متن اصلی شامل فصل - 13
  منابع و مراجع - 14
  ها پیوست - 15
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  نامه واژه -16
  صفحۀ چکیدة انگلیسی - 17
 رساله /نامه  صفحه عنوان انگلیسی داخل پایان - 18

  )دکتري رسالهتنها براي (انگلیسی جلد روي  - 19

  رساله /نامه  نوع جلد و رنگ پایان -6-1
  :نامه یا رساله باید از نوع گالینگور و رنگ آن نیز شامل موارد زیر است جلد پایان

  یشمی: رسالۀ کارشناسی ارشد - 
   اي سرمه: نامه کارشناسی پایان - 

 رساله/ نامه  پایانروي جلد  -6-1-1

  :شامل عناوین زیر است مطابق با پیوست الفروي جلد 
 )مطابق الگوي نمونه( دانشگاه )آرم(نشان نام و  - 1

 )سیاه18سایز قلم نازنین ( رساله/ نامه  نوع پایان - 2

  )سیاه 16سایز قلم نازنین (گرایش  - 3
  )سیاه 24سایز قلم تیتر ( نامه یا رساله عنوان پایان - 4
 )سیاه 18سایز قلم نازنین ( نام دانشجو - 5

  )سیاه16سایز قلم نازنین (عبارت استاد راهنما  - 6
 )سیاه18سایز قلم نازنین ( نمانام استاد یا استادان راه - 7

 )سیاه 16نازنین سایز قلم (عبارت استاد مشاور  - 8

  )سیاه 18سایز قلم نازنین (نام استاد مشاور  - 9
  )سیاه 16سایز قلم نازنین ( رساله /نامه  نام ماه و سال دفاع پایان - 10

  .رساله درج شود/ نامه  جلد پایان این عناوین باید به صورت زرکوب بر روي
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  رساله/ نامه  پایانعطف  -6-1-2
  :شامل عناوین زیر است الفنامه مطابق با پیوست  عطف پایان

 )سیاه 14سایز قلم نازنین (نام دانشجو در باال  - 1

 )سیاه 16سایز قلم تیتر (نامه در وسط  عنوان پایان - 2

 )سیاه 14سایز قلم نازنین ( نامه در پایین تاریخ پایان - 3

  )صفحه جلد داخلی(صفحه عنوان  -6-1-3
  .مشابه روي جلد استاین صفحه 

  صفحۀ به نام خدا -6-1-4
تواند به صورت دلخـواه   حه به نام پروردگار یکتا مزین شود که میشایسته است که اولین صف

  . باشد

  صفحه تأییدیۀ هیئت داوران - 6-1-5
ست؛ این صفحه به ا نامه مجوزي براي کسب مدرك توسط دانشجو وجود این صفحه در پایان

  .ن اختصاص داردمشخصات و امضاي هیئت داورا ،نام

  صفحۀ تأییدیۀ صحت و اصالت نتایج - 6-1-6
نامه یا رساله، کامالً کـار خـود اوسـت و     کند که نتایج پایان این صفحه گواهی میدانشجو در 

  .برداري نیست نسخه

  رساله/  نامه برداري از پایان صفحۀ مجوز بهره -6-1-7
ارد ذکرشـده در ایـن صـفحه    نامه را با توجه به مـو  برداري از پایان د بهرهتوان استاد راهنما می

  .محدود نماید
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  صفحه چکیده -6-1-8
محتـواي چکیـده و ضـوابط تنظـیم آن در     . نامه یا رساله است این صفحه شامل چکیدة پایان

  .ابتداي این گزارش آمده است

  صفحات فهرست  -6-1-9
بندي همین گزارش، واژة فهرست در ابتـداي صـفحه و بـه     فهرست مطالب مطابق با فهرست

  .شود تایپ میچین  صورت وسط
  فهرست مطالب -1

  :در فهرست مطالب دقت فرمایید
  .شودروف ضخیم از عناوین فرعی مشخص عناوین اصلی با ح - 
  .عناوین فهرست باید به صورت پلکانی درج شود - 
  .الیه سمت چپ درج شود شمارة صفحات نیز در منتهی - 
  .چین گذاشته شود بین عناوین و شمارة صفحه نقطه - 
  .کند هرست مطالب کفایت میعنوان در ف دودرج  - 

  ها فهرست شکل -2
ها نیز با درج شمارة شکل و عنوان شکل و شمارة صـفحۀ مربـوط بـه آن ذکـر      فهرست شکل

  .شود می
  فهرست نمودارها -3

  .شود اي جداگانه و مانند فهرست شکل تنظیم می این فهرست نیز در صفحه
هـا و نمودارهـا تنظـیم     ت شـکل اي جداگانـه و ماننـد فهرسـ    ها نیز در صفحه فهرست جدول

  .شود می
  فهرست عالئم و اختصارات -4

  .کار رفته است این فهرست عالئم و اختصارهاي متعارفی است که در متن به
  .شود در این فهرست عالئم و اختصارها در سمت چپ و معادل آنها در سمت راست درج می
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  متن اصلی - 6-1-10
  .به طور کامل شرح داده شده است 5ا ت 1هاي  ضوابط حاکم بر نگارش متن اصلی در فصل

  عبامن -6-1-11
چگـونگی   .شـود  نامه یا رساله، ارائه مـی  ع استفاده شده در پایاننابپس از اتمام متن اصلی، م

 .شود ارائه می  7 بخشدر متن و در فهرست منابع در  نابعارجاع به م

  ها پیوست -6-1-12
جزئیات نتایج آزمایشگاهی و بعضی از اطالعات شامل شرح کامل جزئیات برنامۀ کامپیوتري، 

بـرد بـه صـورت     هایی از نتایج آماري که درج آنها در متن اصلی پیوستگی متن را از بـین مـی   نمونه
نامه یـا   شود؛ به عالوه، اطالعات و مدارکی که به اعتبار پایان نامه یا رساله اضافه می پیوست به پایان

  .دگیر افزاید نیز در این بخش قرار می رساله نیز می
ها باید به موضوع خاصی اختصاص یابد و چنانچه بیش از یک پیوسـت وجودداشـت،    پیوست

  . باید با حروف الفبا و عنوان مربوط به هر پیوست از یکدیگر جدا شوند
  .ها ارجاع داده شود ها مربوط به متن اصلی هستند بنابراین باید در متن به پیوست پیوست

  نامه ه واژ -6-1-13
حـرف اول تمـام لغـات و    . نامـه وجـود داشـته باشـد     امه یا رساله باید واژهن در پایان هر پایان

نامه باید به صورت حـرف کوچـک نوشـته شـود، مگـر آنکـه مخفـف         اصطالحات غیر فارسی در واژه
  .شود هاي تجاري و اسامی خاص به صورت بزرگ درج می حرف اول نام. عبارتی باشد

سی و انگلیسی به فارسی تهیه شود و هرکـدام نیـز   نامه باید به دو صورت فارسی به انگلی واژه
  .براساس حروف الفباي فارسی یا انگلیسی مرتب شوند

  صفحۀ چکیدة انگلیسی -6-1-14
  .شود نامه، چکیدة انگلیسی مطابق با چکیدة فارسی تنظیم می بعد از واژه
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  نامه یا رساله صفحۀ عنوان انگلیسی داخل پایان -6-1-15
آخـرین  (نامـه یـا رسـاله اسـت      سی داخل پایاناراین صفحه ترجمۀ انگلیسی صفحۀ عنوان ف

  ).رساله/ نامه  صفحۀ راهنماي نگارش پایان

  صفحۀ روي جلد انگلیسی براي رسالۀ دکتري -6-1-16
شود و تنهـا بـراي رسـالۀ دکتـري       همین راهنما تنظیم می) ب(این صفحه مطابق با پیوست 

  . شود استفاده می

  رساله/ نامه  نسخۀ الکترونیکی پایان -6-1-17
نامه خود، نسـخۀ الکترونیکـی؛ شـامل     موظف است عالوه بر یک نسخه چاپی از پایاندانشجو 

بـه   انـد  یئت داوران آن را تأیید کـرده نامه و عیناً منطبق با نسخۀ چاپی نهایی که ه متن کامل پایان
  .تحویل دهد  دانشگاهکتابخانه 

کامل در قالب فرمت  و فایل pdfصورت فایلی کامل در قالب فرمت   نامه به متن کامل پایان - 1
  ).تنها دو فایل(بر روي  لوح فشرده ذخیره شود  Wordویرایشگر 
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   رساله / نامه پایان صوري ویرایش -7

ن متباید در نگارش  ضمناً دانشجو. نامه شرح داده شده است در این فصل شکل ظاهري پایان
اسـتفاده کنـد و تـا حـد     ) فرهنگستان زبان و ادبیـات فارسـی  (دستور خط زبان فارسی نامه از  پایان

 .ها کوتاه، روان و عاري از صنایع ادبی باشد جملهممکن 

  بندي متن قالب -7-1
  متـر  سـانتی  3حاشیۀ چـپ   5/3متر، حاشیۀ راست  سانتی 3/3هاي باال و پایین کاغذ  حاشیه

 .باشد

  ها اندازة قلم -7-1-1
 قلم متن -1

 پونت12با اندازة  Times New Roman، قلم انگلیسی متن نازك پونت14سی متن نازنین قلم فار
  نازك

  ها قلم عنوان -3
بـا   Times New Roman، قلـم انگلیسـی   سـیاه  پونت 20 قلم فارسی نازنین: عنوان اصلی -

  وسط چین پونت سیاه 18اندازة 
 Times New Romanنگلیسـی  پونت سیاه ، قلم ا 18قلم فارسی نازنین : عنوان فرعی اول -
  پونت سیاه؛ راست چین 16با اندازة 
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 Times New Romanپونت سیاه، قلـم انگلیسـی    16قلم فارسی نازنین : عنوان فرعی دوم -
  پونت سیاه؛ راست چین 14با اندازة 

  فاصلۀ بین خطوط -7-1-2
 .باشدپونت  1.2و در متن انگلیسی پونت  3.1فاصلۀ بین خطوط در متن فارسی  - 1

 .ون آغاز شونداز سر اشپخطوط  - 2

 وسط چینپونت  41 یا متن فاصلۀ عنوان اصلی با عنوان فرعی اول - 3

 پونت14متن قبل از خود با و دوم فاصلۀ عنوان فرعی اول  - 4

 پونت 8 بعد از خود فاصله عنوان فرعی اول و دوم با متن - 5

  پاورقی -7-1-3
هاي  معادل فارسی واژهتا آنجا که ممکن است . رود هاي التین به کار نمی در متن فارسی واژه

 .نامه درج شود ها در واژه التین ذکر شود و براي اطالع خواننده این واژه

شوند و با درج عـدد تـک در    در متن به التین درج می) حروف اختصار انگلیسی(ها  واره کوتاه
یـا عبـارت   البته اصل کلمـه  . (شود واره اصل کلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی ارائه می باالي کوتاه

 ).انگلیسی، براي اولین بار ضرورت دارد ولی در صورت تکرار، فقط از حروف اختصاري استفاده کنید

که به فارسی در مـتن برگردانـده   ...) اشخاص، کشورها، شهرها و (معادل التین اسامی خاص 
 .اند، با درج عدد تک در باالي اسم مورد نظر در پاورقی آورده شود شده

 پونت 9با اندازة  Times New Romaپونت، قلم انگلیسی  10ارسی نازنین قلم پاورقی ف
  .پاورقی فارسی از سمت راست و پاورقی انگلیسی از سمت چپ درج شود

  ، شکل و نمودارجدول -7-2
 XXکـه   XX-YYها و نمودارها باید شماره داشته باشند مطـابق بـا الگـوي     ها، جدول شکل

  . کل یا نمودار استشمارة ترتیب جدول، ش YYشمارة فصل و 
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  جدول -7-2-1
 .گیرد عنوان جدول در باالي جدول قرار می - 

 .سیاه تایپ شود 12نازك و شمارة جدول با فونت نازنین  12عنوان جدول با فونت  - 

 .شود گیرند و در متن به آنها ارجاع داده می ها در داخل متن گزارش قرار می جدول - 

ذکـر واحـد   . چین تایپ شوند همۀ اعداد در داخل جدول باید به صورت فارسی و وسط - 
 . ها در جدول الزامی است کمیت

 . از متن قبل و بعد از خود قرارگیرد pt 8هر جدول باید با یک سطر فاصله یا  - 

ها نباید به صورت جملۀ کامل ذکـر شـود بلکـه بایـد بـه صـورت عبـارت         عنوان جدول - 
 .نوشته شود

 .انتهاي عنوان جدول نقطه نگذارید در - 

مسلسـل و از   ،مسـتقل نامـه   پایـان   در هـر بخـش   رساله/ نامه  پایانها در  شمارة جدول - 
یعنی ابتدا شمارة بخش، بعد خـط تیـره و   ) مانند نمونه(شوند،  گذاري می راست شماره

 . شود سپس شمارة خود جدول نوشته می

  :استبه عنوان نمونه ارائه شده ) 1-6(جدول  -7-2-2

  ها در ارتباط با عوامل مؤثر نامه نتیجۀ بررسی پرسش - 1- 6جدول 

  درصد  عوامل مؤثر  ردیف

  1/95  احساس تعلق به سازمان .1
  7/87  نقش مدیریت سازمان .2

  9/82  عوامل درونی سازمان .3

  9/82  هاي آموزشی برگزاري دوره  

  
 .باشدپونت  8فاصلۀ عبارت عنوان جدول با خود جدول باید به اندازة  - 

  .گیرد قرار می) -(بعد از شمارة جدول و قبل از عنوان خط تیره  - 
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قطـر   جدول باید هم) خطوط داخلی(ها  حروف و ارقام یکدست و یکنواخت و خط برنج - 
 .باشند

  . نباید خارج از حاشیۀ متن گزارش باشد) چهارچوب جدول(خطوط بیرونی جدول  - 
خطوط داخلی جـدول کشـیده    تر از کمی کلفت) چهارچوب جدول(خطوط دور جدول  - 

 .شود

بهتـر  ) هـا بیشـتر باشـد    تعداد ستون(اگر جدولی نسبت به حاشیۀ صفحه بزرگ باشد،  - 
 .قرار گیرد  landscapeاست در صفحۀ 

هـاي عمـودي آن    گیرد باید ستون قرار می  Landscapeکه جدولی به صورت  درصورتی - 
 .باشد بیرونردیف عنوان نیز به سمت عبارت و رو به عطف کتاب قرارگیرد، و 

پونـت از قلـم مـتن اصـلی گـزارش و قلـم        2بایـد  ) فارسی(قلم مطالب داخلی جدول  - 
 .تر باشد پونت کوچک 1مطالب التین 

  .شود تر تایپ با قلم سیاهتر و  هاي جدول هرچه کوتاه عناوین ستون - 

 .ر خانه تکرار نشوددر خانۀ عنوان ستون موردنظر درج شود و در ه% درصد یا نشانۀ  - 

که اعداد یک ستون داراي تعداد زیادي صفر باشند، بهتر است آنها را به هزار  درصورتی - 
یا میلیون یا توانی از ده نوشت و در عنوان ستون یا پانوشت جدول به این واحـدها یـا   

 .ارقام اشاره کرد

ها، از اعـداد   هبه کار رود، نه عدد تک، و در صورت کثرت نشان) *(در جدول نشانۀ تک  - 
 .تک در داخل پرانتز استفاده شود

 .پانوشت جدول در زیر جدول قرار گیرد - 

. آید تر از صفحۀ گزارش بود، ادامۀ جدول در صفحۀ بعد می چنانچه طول جدولی بزرگ - 
هـاي   البته به این ترتیب که عناوین هر ستون این جدول باید دوباره در بـاالي سـتون  

عبارت عنوان جدول و شمارة جدول مورد نظر نیـز بایـد   جدول تکرار شود و همچنین 
 :به ابتداي عنوان جدول قرارگیرد» ادامه«کردن واژة  در باالي جدول با اضافه

  :مثال
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  ها در ارتباط با عوامل مؤثر نامه نتیجۀ بررسی پرسش -1-6ادامۀ جدول 

یز از راسـت  هاي آن ن به فارسی ترجمه شود و ستون بایدچنانچه جدولی به التین بود  - 
هـاي   پذیر نبود باید سـتون  ن به چپ چیده شوند ولی اگر ترجمه جدول به فارسی امکا

 . آن از چپ به راست چیده شوند

  : مثال
Row  Title  Issue No. & Date 

 Aerospace America Vol.44, No.5 (May 2006) 

 Aviation Week & 
Space Technology 

Vol.164, No.26 (June 26, 
2006)  

 Aviation Week & 
Space Technology 

Vol.165, No.1 (July 3, 
2006) 

 Aviation Week & 
Space Technology 

Vol.165, No.2 (July 10, 
2006) 

  

  ها شکل -7-2-3
باشـد کـه در زیـر شـکل و     ) توضـیح (هر شکل و نموداري باید داراي شـماره و عنـوان    - 

  . گیرد قرار می چین به صورت وسط نمودار
گیرنـد و در مـتن نیـز بـه آنهـا       در داخل متن قرار می معموالًها و نمودارها  همۀ شکل - 

اي را تشـکیل   هـا یـا نمودارهـا مجموعـه     در بعضی موارد که شـکل . شود ارجاع داده می
دهند بهتر است در انتهاي گزارش بخشی مربوط بـه تصـویرها اختصـاص داد ولـی      می

  .ه شودباید در متن حتماً به آنها ارجاع داد
 12نمودار با قلم نازنین یا شکل  عبارتو  سیاهنازنین  12نمودار با قلم  یاشمارة شکل  - 

  . نازك تایپ شود
چنانچه روي شکل یا نمودار توضیحاتی به التین درج شده بود باید به فارسی ترجمـه   - 

  .شوند
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رت ها و نمودارها نباید به صورت جملۀ کامل ذکر شود بلکـه بایـد بـه صـو     عنوان شکل - 
  .عبارت نوشته شود

ها و نمودارها باید به طور واضح در داخل مـتن قرارگیرنـد، چـون بعـد از تکثیـر       شکل - 
 .ممکن است تصویر کیفیت خود را از دست بدهد

گــزارش مســتقل و مسلســل و از راســت   هــا و نمودارهــا در هــر بخــش شــمارة شــکل - 
، بعد خط تیـره و سـپس   یعنی ابتدا شمارة بخش) مانند نمونه(شوند،  گذاري می شماره

 .شود شمارة خود شکل یا نمودار نوشته می

 :مثال - 

  

),(اي شکل، سطح مقطع دایره -1-6شکل yxu و سختی خمشی حاصل  

  ها فرمول -7-3
 XX-YYهـا بایـد مطـابق بـا الگـوي       شمارة فرمـول . گذاري شوند ها باید شماره فرمول - 

شمارة ترتیب فرمـول در فصـل مربوطـه      YYشماره فصل و XX. گذاري شوند  شماره
 .باشد

 .ها باید در تمام متن، یکنواخت باشد شیوة نگارش فرمول - 

 .چین باشند ها وسط فرمول - 

 .ها سر اشپون و داخل پرانتز قرارگیرد شماره فرمول - 

 .تایپ شوند  Equationو با استفاده از Wordها در محیط  فرمول - 



23  

  :مثال

)6-3(   = μ	푋 − 퐷푋 

  نامه  هاي پایان گذاري صفحه شماره -7-4
  .شوند گذاري نمی نامه تا تقدیم شماره هاي عنوان پایان صفحه - 
  .شود گذاري می هاي چکیده تا پایان فهرست اختصارات به صورت الفبایی شماره صفحه - 
نیـز بـا    )نامـه  واژه( رسـاله / نامـه   صفحۀ شروع متن یعنی مقدمه تا آخرین صفحۀ پایان - 

  .شود اري میگذ اعداد شماره
  .شود درج می 12ها در پایین و وسط صفحه با قلم فارسی نازنین  صفحه ةشمار - 
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  منابع فهرست و متن در منابع به ارجاع هاي روش - 8

  .شود ارائه میرساله و بعد از اتمام فصل آخر / نامه   فهرست منابع در انتهاي پایان

  ارجاع به منابع در متننحوة  - 8-1
  .الزامی استمتن گزارش ع در مناباشاره به تمامی  - 

رسـاله  / نامـه   پایـان انتهـاي   نابعدر متن طبق فهرست م منابعرعایت ترتیب ارجاع به  - 
 .الزامی است

 .در پایان پاراگراف به منبع مورد نظر اشاره گردد - 

 .ها و نمودارهایی که عیناً از منبعی اخذ شده است ها، جدول در پایان عبارت شکل - 

 .قرارگیرد کروشهشمارة منبع مورد نظر باید در داخل  - 

انـد   اگر ارجاع به چند منبع مدنظر باشد که در فهرست منابع پشت سـرهم قرارگرفتـه   - 
 ].7-4[در استانداردها قید شده است : مانند باید به این ترتیب نوشته شوند 

م اگر ارجـاع بـه چنـد منبـع مـورد نظـر باشـد کـه در فهرسـت منـابع پشـت سـر هـ              - 
 ].15[و ] 12[، ]9[هایی در این حوزه ارائه شده است  مانند مدل: اند قرارنگرفته
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  روش نگارش مشخصات منابع در فهرست منابع -8-2
درج این قسمت براي رعایت اصـل  . نامه است هاي مهم در هر  پایان این بخش یکی از قسمت

  . داري از منابع ضروري است امانت
مشخصات منابع، هنگام نگارش فهرست منابع به نکات زیر ي روش ارائۀ ساز به منظور یکسان

  :توجه کنید
ایـد، فهرسـت    استفاده کردهمنابع انگلیسی و فارسی رساله از / نامه  چنانچه در نگارش پایان - 1

  .منابع نیز باید به دو صورت انگلیسی و فارسی تهیه شود

  .الفبایی تهیه شودنام خانوادگی نویسندة اول به صورت باید برحسب هر فهرست  - 2

 .[2]یا ] 1[ قرارگیرد  کروشه یا قالبشمارة فهرست مراجع در داخل  - 3

  روش نگارش منابع  -8-2-1
  :ها، به صورت زیر است براي انواع نوشته منابعشیوة نگارش 

  کتاب -الف
درصـورتی کـه چنـد مؤلـف     ( .دوم و سوم انمؤلف ؛نام خانوادگی، نام کوچک مؤلف اول - 

   ).باشد

  ]عنوان فرعی معمولی[، ]عنوان اصلی ایرانیک یا ایتالیک[  ) اصلی و فرعی(کتاب عنوان کامل  - 

  نام مترجم، نام ویراستار، - 

  شمارة چاپ، شمارة ویرایش، - 

  ،)سري(عنوان مجموعه  - 

  محل نشر، ناشر، سال نشر، : مشخصات نشر - 

  .تعداد جلد، احیاناً شمارة جلد مورد استناد - 
ضروري  تعداد جلدب، نام مترجم، نام ناشر، سال نشر، کتااز این مشخصات، نام مؤلف، عنوان 

  .و بقیۀ غیرضروري است
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   :یک نویسنده امثال ب
، ترجمـۀ ابوالقاسـم پاینـده، مجموعـۀ معـارف عمـومی،       سیر تکامل عقل نوین. رندال، هرمن

  .ج 2، 1353بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 
  :مثال با دو نویسنده

Immegart, Glenn. L. and Francis J. Pilecki. An Introduction to System for the 
Educational Administrator, California, Addison Wesley, 1973. 

  مقاله در نشریات ادواري  -ب
در صورت تعـدد مؤلفـان نـام    . (مؤلف دوم و سوم ام خانوادگی، نام کوچک مؤلف اول؛ن - 

  ).شود اولین مؤلف و دیگران قید می
  ، »کامل مقاله عنوان« - 
  نام مترجم،  - 
  ، ]ایرانیک یا ایتالیک[نام نشریۀ ادواري  - 
  .، شمارة صفحه، شمارة نشریه، تاریخ نشر)شمارة دوره(شمارة سال : مشخصات نشر - 

  : یک نویسندها ب مثال
. ص ، ص1348، آذر 8، ش 12، سـال  سـخن ، »تطور جمعیت و شـکل تهـران  «. خسروي، خسرو

20 -30   
  :دو نویسنده امثال ب

Peters, D. A. and C. J. He. "Correlation of Measured Induced Velocities with a Finite-
State Wake Model", Journal of the American Helicopter Society, Vol. 36, No.3, 1991, 
pp.10-20. 

  :چند نویسنده بامثال 
Yee, Y.; Park, M., Lee, W., Kim, S. and Chun, K. "An Integration Process of 
Microelectromechanical Polysilicon With CMOS Analog/Digital Circuits", J. of Sensors 
and Actuators, Vol. 78, No. 4, 1999, pp.10-20. 

 

  ها همایشمقاله در  -ج
  . مؤلف دوم و سوم نام خانوادگی، نام کوچک مؤلف اول؛ - 
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  ، »عنوان مقاله« - 
  ، ]ایرانیک یا ایتالیک[نام کنفرانس مورد نظر یا مجموعه مقاالت  - 
  .، شماره صفحهمحل برگزاري کنفرانس یا محل نشر، تاریخ نشر: مشخصات نشر - 

  :با سه نویسنده مثال
هــاي  جــت لــگ و روش«. احســان ،و علـوي محمدرضــا  ،حبیبــی ؛ظفرقنـدي مطلــق، مــریم 

المللی انجمـن    انس سراسري و دومین کنفرانس بین، پنجمین کنفر»پیشگیري و درمانی مؤثر بر آن
  .339-329. ص ، ص1382 هوافضاي ایران، اصفهان،

  :مثال با یک نویسنده
M. Weiser. "Program Slicing", Proc. 14th Int' 1 Conf. Data Eng. (ICDE 98), IEEE CS 
Press, 1998, pp. 439-449. 

  پایان نامه -د
   .مؤلف دوم و سوم مؤلف اول؛نام خانوادگی، نام کوچک  - 
  ، )ایتالیک یا ایرانیک( عنوان پایان نامه - 
  ،)گرایش و رشته( - 
 محل نشر،  - 

 نام دانشگاه، - 

  نام دانشکده، - 
 .تاریخ نشر - 

  : مثال
نامـه کارشناسـی ارشـد     پایـان (تحلیل استنادي مقـاالت سرگذشـت نامـه،    . موسوي، شهرآذر

  .1366تهران، دانشکده علوم تربیتی، ، تهران، دانشگاه )کتابداري و اطالع رسانی
هـاي   شناسی و زبان نامۀ دکتراي زبان پایان(صرف فعل در زبان پارسی باستان . بهزادي، پرویز

انسـانی،    ، به راهنمایی دکتر هوشنگ دادبه، تهران، دانشگاه تهران، دانشکدة ادبیات و علوم)باستانی
1350.  
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   رساله/ نامه  پایانفارسی  جلدنمونه صفحۀ  -پیوست الف
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  براي رساله دکتريانگلیسی جلد  نمونه صفحه -پیوست ب
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  فارسی به انگلیسی نامه  واژه

A 
----   ----  
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  انگلیسی به فارسی نامه واژه

  الف
----      -----  
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